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Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice 

Detalii procedura 
Autoritate contractanta: PRIMARIA COMUNEI CORNU 
Numar anunt: 158399 / 02.04.2015 
Denumire contract: Contract pentru achizitie lucrari si achizitie echipamente inclusiv montaj aferente proiectului „Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din 
conversia energiei solare în comuna Cornu, judetul Prahova”COD SMIS 21496 
Stare procedura: In desfasurare 
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON 

  
  

 

 
 
Planuri anuale de achizitii publice 
An Denumire plan Denumire detaliu plan 

 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1)   DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT: 

 
PRIMARIA COMUNEI CORNU 
Adresa postala:  BDUL EROILOR NR.750 , Localitatea:  Cornu , Cod postal:  107180 , Romania , Punct(e) de contact:  DANIELA IANCU , Tel.  +40 
244367461 ,Email:  primariacornu@clicknet.ro , Fax:  +40 244367402 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro 

 

 

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE: 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI 
SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA: 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
 
 
 
 
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA: 
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

 

I.2)   TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) 

 Autoritate regionala sau locala 



Activitate (activitati) 
- Servicii generale ale administratiilor publice 

 

 AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE 

 Nu 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1)   DESCRIERE 

II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta 

 Contract pentru achizitie lucrari si achizitie echipamente inclusiv montaj aferente proiectului „Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia 
energiei solare în comuna Cornu, judetul Prahova”COD SMIS 21496 

II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor 

 

Lucrari 
Executarea 
Locul principal de executare: COMUNA CORNU, JUDETUL PRAHOVA 
Codul NUTS: RO316 - Prahova 

 

II.1.3)   Anuntul implica 

 Un contract de achizitii publice 

II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru 

II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

 

Contr.are ca ob.constr.unei centrale fotovoltaice cu o putere de varf de 1.274 Mwp pentru prod.de en.el. nepoluanta din conversia en.solare in com.Cornu, jud.Ph. 
Realiz.investitiei consta in:-Lucr.de amenaj.a terenului din locatie;-Realiz.lucr.de constructii la cladirea “Gospodarie Electrica”;-Realiz.fundatiilor aferente structurilor 
de sustinere mecanica si orientare a panourilor (trakere); -Realiz.instalatiilor el.interioare de iluminat si prize, instalatiilor el.de ilumin.exterior, instalatiilor de 
protectie, impamantare si paratrasnet, instalatiilor de supraveghere video;-Realiz. lucrar.aferente imprejmuirii amplasamentului;-Realiz.lucrar.aferente unei platforme 
betonate precum si a drumurilor interioare;-Livrarea urm.echipam:panouri fotovoltaice tip policristalin cu puterea de 305Wp – 4.176 bucati;sistem de sustinere 
mecanica si orientare a panourilor(traker)cu 1 axa in plan oriz., cu sistem de actionare motorizat si accesorii – 348 bucati;invertoare cu puterea minima de iesire de 
7000 W – 174 bucati;-dispozitiv de comunicatie (webbox)-10 buc.;server;punct de conectare, distributie, monitoriz. camp fotovoltaic;sist.de supraveghere video;-
Montajul echipam;-Punerea in functiune a centralei fotov.;-Preg.personalului ptr.exploat.obiectivului;-Probe tehnologice ale centralei.-livrarea dotarilor (1 cabina 
poarta, 1 toaleta ecologica),-Lucr.la reteaua de utiliz.(post de transformare 0,4/20kV – 2000kVA, cabluri electrice si accesorii), includ: livrarea echipam.de joasa 
tensiune: tablou general de distrib., sistem de bare transport en.el.catre transformator, tablou servicii interne, tablouri si dulapuri aferente echipamentelor de 
monitorizare si control, echipamente de protectie si sist.de impamantare;livrarea echipam.de medie tensiune: transformator joasa tensiune/medie tensiune 0,4/20kV 
- 2000kVA, sist.de celule aferente transformatorului, conectica si mijl.de protectie ptr. partea de medie tensiune;montaj echipam.joasa tensiune;montaj 
echipam.medie tensiune; montaj cabluri pe parte de joasa tensiune (colectate de la cutiile de conexiune) si medie tensiune;instal.de utiliz.20kV de la postul de 
transformare (PT) la pct.de conexiuni (PC) teste/probe conform C.S., legislatie si normative in vigoare.-Lucr.la Pct.de Conexiune si lucr.prin tarif de racord.se refera 
la lucr.prev. prin ATR (Aviz Tehnic de Racordare), ce vor intra in patrimoniul Electrica la PIF.  
Conform bugetului proiectului, val.estimata a contr.este de 27.271.196,76 lei fara TVA, la care se adauga val.de 1.299.799,00 lei, care reprez.cheltuieli div.si neprev. 
Procentul chelt.div.si neprev.este de aprox. 4,766% din val.estim.fara TVA a contr. 

II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

 45251100-2 - Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2) 



09331200-0 - Module solare fotovoltaice (Rev.2) 
31155000-7 - Invertoare (Rev.2) 
45111291-4 - Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2) 
45311200-2 - Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2) 

 

II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice 

 Da 

II.1.8)   Impartire in loturi 

 Nu 

  

II.1.9)   Vor fi acceptate variante 

 Nu 

II.2)   CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU 

II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul 

 

Contractul consta in constructia unei centrale fotovoltaice cu o putere de varf de 1.274 Mwp in cadrul proiectului „Centrala fotovoltaica de producere a energiei 
electrice din conversia energiei solare în comuna Cornu, judetul Prahova”, conform caietului de sarcini.Investitia de baza cuprinde urmatoarele lucrari, echipamente 
si dotari necesare proiectului, aferente principalelor elemente ale investitiei dupa cum urmeaza:a) Centrala fotovoltaica cu o putere de varf de 1.274MWp pentru 
producerea de energie electrica nepoluanta din conversia energieie solare in comuna Cornu, judetul Prahova .Realizarea investitiei in centrala fotovoltaica consta 
in:-Lucrari de amenajare a terenului din locatie; Realizarea lucrarilor de constructii la cladirea “Gospodarie Electrica”;- Realizarea fundatiilor aferente structurilor de 
sustinere mecanica si orientare a panourilor (trakere); - Realizarea instalatiilor electrice interioare de iluminat si prize, instalatiilor electrice de iluminat exterior, 
instalatiilor de protectie, impamantare si paratrasnet, instalatiilor de supraveghere video;- Realizarea lucrarilor aferente imprejmuirii amplasamentului;- Realizarea 
lucrarilor aferente unei platforme betonate precum si a drumurilor interioare;- Livrarea urmatoarelor echipamente:panouri fotovoltaice tip policristalin cu puterea de 
305Wp – 4.176 bucati;sistem de sustinere mecanica si orientare a panourilor (traker) cu 1 axa in plan orizontal, cu sistem de actionare motorizat si accesorii – 348 
bucati;invertoare cu puterea minima de iesire de 7000 W – 174 bucati;dispozitiv de comunicatie (webbox) – 10 bucati; server;  
punct de conectare, distributie, monitorizare camp fotovoltaic;sistem de supraveghere video;  
-Montajul echipamentelor;- Punerea in functiune a centralei fotovoltaice;-Pregatirea personalului pentru exploatarea obiectivului;-Probe tehnologice ale centralei.-
livrarea dotarilor (1 cabina poarta, 1 toaleta ecologica),  
b) Lucrarile la reteaua de utilizare (post de transformare 0,4/20kV – 2000kVA, cabluri electrice si accesorii) includ: - livrarea echipamentelor de joasa tensiune: 
tablou general de distributie, sistem de bare transport energie electrica catre transformator, tablou servicii interne, tablouri si dulapuri aferente echipamentelor de 
monitorizare si control, echipamente de protectie si sistem de impamantare;- livrarea echipamentelor de medie tensiune: transformator joasa tensiune/medie 
tensiune 0,4/20kV - 2000kVA, sistem de celule aferente transformatorului, conectica si mijloace de protectie pentru partea de medie tensiune;-montaj echipamente 
joasa tensiune;- montaj echipamente medie tensiune; -montaj echipamente joasa tensiune ;- montaj cabluri pe parte de joasa tensiune (colectate de la cutiile de 
conexiune) si medie tensiune;- instalatia de utilizare 20kV de la postul de transformare (PT) la punctul de conexiuni (PC)- teste/probe conform Caiet de Sarcini, 
legislatie si normative in vigoare.  
c) Lucrarile la Punctul de Conexiune si lucrari prin tarif de racordare se refera la lucrarile prevazute prin ATR (Aviz Tehnic de Racordare), ce vor intra in patrimoniul 
Electrica la PIF.  
Conform bugetului proiectului, valoarea estimata a contractului este de 27.271.196,76 lei fara TVA, la care se adauga valoarea de 1.299.799,00 lei, care reprezinta 
cheltuieli diverse si neprevazute.  
Procentul cheltuielilor diverse si neprevazute este de aproximativ 4,766% din valoarea estimata fara TVA a contractului.Autoritatea contractanta a stabilit prin Caietul 
de sarcini clauze de variatie pentru lucrarile de infrastructura, suprastructura si retele utilitare.Astfel din cheltuielile diverse si neprevazute pot fi acoperite in cadrul 
contractului de lucrari doar acele cheltuieli cu produse/lucrari/serviciicare pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari 
substantiale ale contractului de achizitie publica – si care nu se incadreaza in categoria lucrarilor neprevazute in conditiile prevazute de Art. 122 litera i) din OUG 
34/2006 si nici a lucrarilor suplimentare prevazute de Art. 122 litera j) din OUG 34/2006, raportat la clauzele de variatie pentru categoriile de lucrari mai sus 



mentionate. Caluzele de variatie vor permite executarea de lucrari neprevazute raportat la realitatile din teren, in baza solutiilor tehnice avizate de Verificator proiect 
si O.I.E., la preturile unitare din oferta, in limita a maxima a valorii ofertate pentru Cheltuieli Diverse si neprevazute conform FDA si vor fi executate numai in 
conditiile in care se demonstreaza necesitatea executarii lor.  
Valoarea estimata fara TVA (numai în cifre): 28.570.995,76 Moneda: ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬RON 

 Valoarea estimata fara TVA: 28,570,995.76 RON 
 

II.2.2)   Optiuni 

 Nu 

II.3)   DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

 6  luni incepand de la data atribuirii contractului  

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1)   CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate 

 

Cuantumul garantiei de participare: 545000 lei Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor. Forma de constituire a 
garantiei de participare: Garantia de participare se constituie prin virament bancar in contul (CIF 2845680): RO71TREZ5225006XXX000075 deschis la Trezoreria 
Campina sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în 
cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. In cazul garantiilor constituite intr-o alta moneda decat RON, se va lua in considerare cursul de 
schimb valutar stabilit de Banca Central Europeana pentru cea de-a treia zi lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. În cazul constituirii garantiei de 
participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 1 sau un alt model care sa contina cel 
putin datele din acest formular. Ofertantul are obligatia de a asigura primirea si înregistrarea de catre autoritatea contractanta a garantiei de participare, în original, 
pâna la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, prin posta la sediul Autoritatii contractante sau direct la registratura acesteia, cu exceptia situatiei in care 
documentul este emis in format electronic si este semnat cu semnatura electronica extinsa valida a entitatii emitente dovezii privind constituirea garantiei de 
participare Dovada constiutuirii garantiei de participare se va depune si in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantie de buna executie 
este de 10%. Garantia de buna executie se constituie în coditiile prevazute la art. 90 din H.G. nr. 925/2006. in cazul constituirii prin retineri succesive din sumele 
datorate pentru facturile partiale, în coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 suma initiala pe care o va depune contractantul în contul deschis la 
dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului, si cu prevederile HG. 1045-2011. Modelul garantiei de buna executie este prezentat in 
Formularul nr. 2. Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în conditiile de mai sus cel mai târziu la data 
semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din 
H.G. nr. 925/2006. 

III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 

 Proiect finantat prin Program Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice”- finantare nerambursabila 98%(FEDR si BS) si 2% co-finantare (bugetul 
local) 

III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul 

 Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 

III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale 

 Nu 

III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei 



 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

 

Se vor prezenta:  
a) Formularul nr. 3- Declaratie privind eligibilitatea, împreuna cu documentele suport aferente (cazier judiciar si fiscal pentru operatorul economic, valabile la data 
limita de depunere a ofertelor);  
b) Formularul nr. 4 - Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;Documentul va fi 
prezentat si de tertul sustinator pentru situatiile prevazute la art.181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006, daca estecazul.  
c) Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente catrebugetul de stat la nivelul lunii 
anterioare celei in care este stabilit termenul limita pentru depunerea ofertelor (cu respectarea indicatiilor dinnota de mai jos).  
d) Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente catre bugetullocal la nivelul lunii 
anterioare celei in care este stabilit termenul limita pentru depunerea ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de maijos).  
e) Formularul nr. 5 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010.  
f) Formularul nr. 6 - Declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile sicompletarile ulterioare 
(evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, declaratiecare se depune în egala masura si de 
subcontractanti/terti sustinatori daca este cazul).  
Numele persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul A.C. sunt: Nanu Cornel, Savu Nicolae, Iancu Daniela, Chitu Daniela, Barbu Irina, Nistorica Alina, Chiriac 
Mihaela, Alexandru Dan, Cîrciu Stefan Nicolae, Iancu Gabriel Luigi, Iancu Marius, Ionescu Angelica Elena, Ionescu Nicolae, Manta Ioan, Pavel Ion, Radu Mariana 
Simona, Savu Nicolae, Tudor Nicolae, Voica Iulian, Zidaru Nicolae.  
Nota 1:  
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de tipul esalonarilor sau compensarilor conformart. 9 alin. (1) din 
Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.  
Nota 2:  
Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul societatii/companiei. Ofertele depuse de operatoriieconomici care figureaza cu 
datorii restante, cu exceptia celor de genul esalonarilor sau compensarilor conf. art. 9 alin. (1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate 
catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.  
Nota 3:  
Operatorii economici nerezidenti(straini) vor prezenta documentele in conformitate cu cerintele autoritatii contractante (din ele sa rezulte ca nu au datorii scadente 
catre bugetul de stat si catre bugetul local la nivelul lunii anterioare celei in care este stabilit termenul limita pentru depunerea ofertelor). Cerinte obligatorii:  
-Ofertantii trebuie sa dispuna de atestare ANRE tip B, C2A. Ofertantii vor prezenta documente care sa dovedeasca atestarea ANRE tip B, C2A, in conformitate cu 
prevederile Ordinului ANRE nr.23/2013. In cazul unei asocieri de operatori economici/unui grup de operatori economici, aceasta conditie trebuie indeplinita de cel 
putin unul dintre membri, pentru partea de contract pe care o va executa. Ofertantii care nu detin atestare ANRE valabile la data limita de depunere a ofertelor, vor 
depune un angajament ferm ce va stipula ca, în cazul în care ofertantul este declarat câstigator, acesta va obtine pe propria cheltuiala si va prezenta la semnarea 
contractului atestare ANRE în conformitate cu ordinului ANRE nr.23/2013.  
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului,  
Ofertantul trebuie sa aiba inscrise in certificat ca domenii de activitate cele cu codul CAENcorespondente pentru activitatile ce fac obiectul contractului, conform 
legislatiei nationale sau echivalentul conform legislatiei statului in care operatorul economic isi are sediul. In cazul unui grup de operatori economici care depun 
oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca asociatii au ca domenii de activitate cele cu codul solicitat pentru partea din contract pe care o realizeaza. 
Tertul nu poate sustine un operator economic ofertant cu codul sau CAEN, din considerentul ca un cod CAEN ii apartine in nume propriu, nefiind o resursa 
transferabila.  
Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, 
pentru conformitate, certificatul constatator (sau documentul echivalent) in original sau in copie legalizata.  
Pentru operatori economici straini se vor depune:  
-Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in calitate de persoana juridica in conformitate cu 
prevederile legale ale tarii in care ofertantul este rezident.Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere 
profesional, din care sa rezulte abilitatea operatorului economic de a realiza activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, in conformitate cu tara 
de origine/tara in care operatorul economic este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducerea 
autorizata in limba romana.  
-Certificat constatator (sau document echivalent) emis de registrul comertului (sau autoritatea echivalenta din tara in care ofertantul este rezident).Informatiile 
cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate relevant pentru obiectul 
prezentei achizitii.  



Ofertantii straini vor prezenta documentele eliberate de autoritatile competente, insotite de traducerea acstora in limba romana de catre un traducator autorizat. 
Traducerile vor fi semnate si stampilate pe ficare pagina de catre traducatorul autorizat.  
Ofertantii straini vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care, in cazul in care oferta depusa de ei este declarata castigatoare, isi asuma 
responsabilitatea pentru una din optiunile:  
-In termen de 45 de zile de la comunicarea rezultatului procedurii vor prezenta dovada deschiderii unui punct de lucru in Romania, in cazul in care nu au constituit 
un astfel de punct de lucru, sau  
-Inainte de incheierea contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea 
obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asocierii.  
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana. 

III.2.2)   Capacitatea economica si financiara 

 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

 

Cerinta 1  
Bonitate/acces la resurse. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, la momentul semnarii contractului vadetine/va avea acces la disponibilitati banesti, resurse reale 
negrevate dedatorii sau linii de credit pentru o perioada de minim 2 (doua) luni de derularea contractului, în valoare de minim 9.090.398 lei, necesare pentru a 
realizacash-flow-ul necesar si suficient desfasurarii activitatilor in cursul primelor doua luni de executie a contractului (fara suma aferentacategoriei de cheltuieli 
diverse si neprevazute) independent de alteangajamente contractuale ale operatorului economic.  
Cerinta 2  
Cifra de afaceri. Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu 54.542.393lei. Daca un grup de operatori economici depun oferta 
comuna (asociere), atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.  
 
Se vor prezenta Bilanturi contabile,insotite de contul de profit si pierdere, pentru ultimii 3 ani, respectiv la 31.12.2011, 31.12.2012 si 31.12.2013, vizate si inregistrate 
la organul fiscal abilitat sau documente echivalente; acestea vor fi prezentate in copii „conform cu originalul”, semnate de reprezentantul legal si stampilate pe 
fiecare pagina.  
Persoanele juridice straine vor atasa, documente echivalente relevante, in copie „conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata in limba romana, aceste 
documente fiind emise de autoritatile competente, care sa certifice îndeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri.  
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de bilanturi contabile sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi 
acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest 
sens.  
Pentru a beneficia de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri, operatorii economici care se inscriu in categoria IMM-urilortrebuie sa prezinte 
Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intrepinderilor mici si mijlocii, conform Anexei 1 la Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii 
intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 

 

Se vor prezenta: a) Dovezi din care sa rezulte posibilitatea certa a operatorului economic de a sustine din punct de vedere financiar, conform cerintei nr. 1 executia 
contractului care urmeaza sa fie atribuit, cum ar fi: documente eliberate de banca operatorului economic si/sau, dupa caz, declaratii sustinute de analiza de 
diagnostic financiar al firmei (calculul indicatorilor gradului de îndatorare - rata datoriilor, solvabilitatea generala, solvabilitateapatrimoniala, calculul indicatorilor de 
lichiditate – lichididateagenerala, lichiditatea curenta, lichididatea imediata, calcululindicatorilor de rentabilitate - comerciala, financiara, economica,a activelor, 
calculul indicatorilor de gestiune - durata derecuperare a creantelor, durata de rambursare a datoriilor). Nota 1: Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în alta 
moneda decât lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a României pentru anii indicati, respectiv: pentru anul2013 - 1 EUR = 4.4190 lei, 1 
USD = 3.3279 lei, pentru anul 2012- 1 EUR = 4.39 lei, 1 USD = 3.39 lei, pentru anul 2011 - 1 EUR =4,2379 lei, Nota 2: În sensul celor stabilite la cerinta nr. 1, 
autoritatea contractantaisi rezerva dreptul de a solicita imobilizarea sumelorreprezentând dovada cash-flow-ului, respectiv a resurselorfinanciare la care operatorul 
economic are acces/le aredisponibile potrivit documentelor prezentate pentru îndeplinireaacestei cerinte, la data semnarii contractului. Se va completa Formularul 8 
si vor fi prezentate copii ale bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani sau documente echivalente. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în alta monedadecât lei 
se va folosi cursul mediu comunicat de catre BancaNationala a României pentru anii indicati, respectiv: pentru anul2013 - 1 EUR = 4.4190 lei, 1 USD = 3.3279 lei, 
pentru anul 2012- 1 EUR = 4.39 lei, 1 USD = 3.39 lei, pentru anul 2011 - 1 EUR =4,2379 lei, Nota 1: În masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este 
prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilitofertantul, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoarecare sa reflecte o imagine fidela a 
situatiei economice sifinanciare a operatorului economic, conform celor aratate maisus. 



III.2.3)   Capacitatea tehnica 

 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

 

Cerinta 1  
Lista lucrarilor executate  
Ofertantii vor prezenta Lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani din care sa rezulte:  
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreuna) trebuie sa demonstreze experienta similara în ultimii 5(cinci) ani (calculati pâna la data limita de 
depunere a ofertelor) prin intermediul a maxim 2 contracte de lucrari care prezinta lucrari similare privind:  
-instalare, construire, punere in functiune a minim unuisistem similar, respectiv sistemcu orientare mobilace valorifica resursele regenerabile prin conversia radiatiei 
solare in energie electricaavand putere de varf cumulata de cel putin 1,274MWp, siexecutarea de lucrari de racordare la reteaua operatorului de distributie.  
Cerinta 2  
Ofertantul va prezenta o Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de 
lucrari, insotita de documente care atesta detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor 
tehnice si laboratoarelor implicate in realizarea contractului.  
Ofertantul va face dovada ca dispune de cel putin urmatoarele:  
1.Excavator-25 tone greutate,cupa intre 1,5-1,7mc  
2. Excavator-32 tone greutate,cupa 2 mc  
3. Excavator-14 – 25 tone greutate, dotat cu picon  
4. Excavator-20 tone greutate, cupa 1,3 mc  
5.Incarcator frontal -cupa 4mc  
6. Foreza piloti  
7.Buldoexcavator capacitate cupa intre 1,0-1,5 mc  
8.Buldozer greutate minim 10 t si dimensiune lama minim 5 m  
9.Compactor greutate 14 t  
10. Buldoexcavator cu cupa frontala capacitate minim 1mc  
11. Utilaj tip “bobcat” sau similar  
12. Basculanta capacitate 18-24 mc  
Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii (dotare proprie,/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) sau accesului (contract de prestari servicii) la un 
laborator autorizat de analize si incercari in activitatea de constructii , conform HG 808/2005 privind autorizarea laboratoarelor de analize si in cercari in activitatea 
de constructii, laboratoarele autorizate reprezentand componenta sistemului calitatii in constructii instituit de legea nr 10/1995 privind calitatea in constructii.  
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta cu privire la dotarea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor 
tuturor membrilor grupului.  
In cazul in care parte din contract se subcontracteaza, atunci resursele tehnice ale subcontractantului, implicate in partea lui de contract, se iau in considerare la 
evaluarea indeplinirii cerintei cu privire la resursele tehnice.  
Cerinta 3. Personal.  
Ofertantii trebuie sa dispuna de resursele umane necesare indeplinirii in bune conditii a contractului.  
Ofertantii vor prezenta o Declaratiereferitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. In tabelul cu personalul 
de specialitate pentru indeplinirea contractului de achizitie vor fi nominalizate persoanele care vor participa la realizarea lucrarii. O persoana nu va fi nominalizata 
pentru mai multe posturi in cadrul echipei ofertantului.  
In cazul asocierii, se va prezenta o lista comuna cu resursele umane propuse pentru implementarea contractului.Atunci cand un grup de operatori economici depune 
oferta comuna (asociere), cerinta cu privire la personal se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.  
In cazul in care parte din contract se subcontracteaza, atunci resursele umane ale subcontractantului, implicate in partea lui de contract, se iau in considerare la 
evaluarea indeplinirii cerintei cu privire la resursele umane.  
Ofertantii vor furniza urmatoarele documente:  
a)CV ( anexa Formular nr.22 ) semnat de titular, insotit de copii ale diplomelor, certificatelor profesionale, atestate, decizii de numire, etc., mentionate in CV; b)copii 
ale certificatelor sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata în CV si durata de lucru în domeniile/specializarile 
cerute.Pentru specialistii atestati conform Ordinului nr.777/2003 M.L.P.T.L., Ordinului 107/2010 ANCPI si Ordin ANRE 11/2013, nu se solicita documente 
justificative.  
Pentru personalul atestat/autorizat se solicita prezentarea atestatului/autorizatiei in termenul de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.  
c)Declaratie de disponibilitate pentru personalul implicat in derularea contractului din lista de mai jos:1.Responsabil tehnic al proiectului.  



Calificari si abilitati:-Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvire  
-Certificare profesionala /diploma de Manager de Proiect conform COR 241919 sau echivalentpentru coordonarea proiectului. Experienta profesionala relevanta:-
experienta profesionala generala de minim 5 ani.-participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract similar avand ca obiect realizarea unui sistem de 
producere a energiei electrice din conversia energiei solare;-participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati 
specific de management de proiect/conducere/coordonare a unui proiect.  
2. Persoana care detine specializarea pentru instalatii electrice, conform prevederilor Ordinului ANRE nr.11/2013  
Calificari si abilitati:a)autorizatie ANRE, gradul IVB.  
3. Inginer constructii civile, industriale si agricole  
Calificari si abilitati:-Studii superioare, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, in domeniul constructii specializarea constructii civile, industriale si 
agricole;Experienta profesionala relevanta:-Experienta profesionala generala de minim 5 ani.-Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract similar 
avand ca obiect realizarea unui sistem de producere a energiei electrice din conversia energiei solare;  
4. Expert geodez, conform Ordinului ANCPI 107/2010.  
Atestat ANCPI categoria A  
5. Expert geotehnician, conform conform Ordinului M.L.P.T.L.nr. 777/2003, Atestat domeniul Af  
6. Inginer topograf – 6 persoane. Calificari si abilitati:-Studii superioare, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, in domeniul geodezie specializarea geodezie; 
Experienta profesionala relevanta:-Experienta profesionala generala de minim 5 ani.-Experienta specifica de minimum 3 ani in domeniul topografie.  
7. Sef de santier  
Continuare cerinta 3:  
8.Responsabili tehnici cu executia atestati pentru urmatoarele domenii: constructii civile, energetice, lucrari speciale de fundatii, instalatii electrice in conformitate cu 
prevederile Ordinului M.L.P.T.L. nr.777/2003 si Ordinului ANRE nr. 11/2013)avand atestatul in termenul de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea 
ofertelor– minim 1 persoana pentru fiecare domeniu  
9.Responsabil pentru asigurarea calitatii, numit prin decizie interna a operatorului economic ofertant;  
10.Responsabil pentru protectia mediului, numit prin decizie interna a operatorului economic ofertant;  
11.Responsabil pentru sanatatea si securitatea muncii, numit prin decizie interna a operatorului economic ofertant.  
In ceea ce priveste personalul de executie minim principal pentru finalizarea lucrarii mentionam: sase fierari betonisti, sase dulgheri, patru zidari, cinci electricieni 
autorizati, 3 deservanti utilaje pentru terasamente, sase lacatusi constructii metalice.  
Cerinta nr. 4: Informatii privind subcontractantii. Se va prezenta Formularul nr. 12 - Lista cuprinzând subcontractantii cu specializarea acestora (semnatsi stampilat 
de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant în parte alacestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor. In cazul încare pentru îndeplinirea 
contractului nu este necesara subcontractarea,operatorul economic va face precizarea „Nu este cazul” în cadrulformularului mentionat mai sus.  
Cerinta nr. 5:  
Prezentarea Declaratiei privind contractele de lucrari aflate în derulare (dacaeste cazul)  
Informatii privind sistemul de management al calitatii pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit, prin care se confirma asigurarea unui 
nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii. Ofertantii au obligatia de a prezenta certificat care sa ateste 
implementarea si mentinerea unui sistem al calitatii pentru activitatile acoperite de prezentul contract din seria ISO 9001 sau certificate echivalente.  
Informatii privind sistemul de management al mediului pentru activitatile ce fac obiectulcontractului ce urmeaza sa fie atribuit, prin care se confirma asigurarea unui 
nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al mediului. Ofertantii au obligatia de a prezenta certificat care sa ateste 
implementarea si mentinerea unui sistem al calitatii pentru activitatile acoperite de prezentul contract din seria ISO 14001 sau certificate echivalente. 

 Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 

 

Se vor prezenta urmatoarele documente: a)Formularul 9 Lista privind principalele lucrari executate in ultimii 5 ani; Formularul 10 Fisa de experienta similara b) 
Pentru contractele executate în vederea îndeplinirii cerintei privind experienta similara se vor prezenta certificate/ documente/recomandari/ procese-verbale de 
receptiepartiale/finale (datate, semnate si parafate de catre beneficiar o autoritate contractanta sau un beneficiar privat) prin care se confirma executia lucrarilor 
similare în conditiile mentionate, inclusiv informatiile prevazute la art. 188 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006(beneficiarul contractului; tipul lucrarilor executate; 
perioada de executie; valoarea lucrarilor). Mod de îndeplinire cerinta nr. 2: Se vor prezenta documentelesolicitate ?i Formular nr.11 cu anexa, Ofertantii trebuie sa-si 
dimensioneze resursele tehnice disponibilizate astfel încât sa faca dovada capacitatii de aacoperi executia lucrarilor, functie de graficul de executie propuscu luarea 
in considerare a punctelor critice evidentiate in grafic,pentru fiecare obiect de lucrari in parte. În cazul în careoperatorul economic are în dotarea sa/dispune de 
echipamentele mentionate mai sus prin contracte/conventii deînchiriere se vor prezenta contractele / conventiile cu operatoriieconomici posesori ai respectivelor 
echipamente, împreuna cudovada accesului la echipamentele în discutie, încheiate cel putin pentru perioada previzionata pentru implicare acestora inexecutia 
lucrarilor care fac obiectul contractului supus prezenteiproceduri de atribuire.Capabilitatile functionale (productivitatea)aleutilajelor/echipamentelor se vor demonstra 
prin prezentarea defise tehnice, astfel incat sa rezulte disponibilizarea unui numaradecvat de utilaje/echipamente. Mod de îndeplinire cerinta nr. 3 : a) Formularul 22 



Declaratiereferitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.Documente suport: CV (anexa la Formular nr.22) 
insotit de copii ale diplomelor, certificatelor profesionale, atestate, decizii de numire, etc., mentionate in CV; declaratie de disponibilitate ( formular 23). Se vor 
prezenta documentesuport din cadrul carora sa rezulte faptul ca din punctul devedere al experientei si competentelor profesionale alepersonalului de specialitate 
propus în cadrul echipei de proiect,se poate asigura îndeplinirea la un nivel corespunzator acontractului care urmeaza sa fie atribuit,. Ofertantii trebuie sa-
sidimensioneze resursele umane disponibilizate astfel încât safaca dovada capacitatii de a acoperi executia lucrarilor, functiede graficul de executie propus cu 
luarea in considerare apunctelor critice evidentiate in grafic, pentru fiecare tip de lucrarii in parte. Nu se accepta propunerea de experti (cheie) care sa ocupe doua 
sau mai multe pozitii din cele mentionate. Expertii au fost stabiliti la un nivel minim prin raportare la durata de executie a contractului, sens în care operatorii 
economici vor asigura corelarea propunerii tehnice si a calendarului de implementare a contractului cu echipa propusa, suplimentand, dupa caz, componenta 
acesteia cu un personal suport adecvat astfel incat, pe baza documentelor prezentate, sa rezulte fezabilitatea/ sustenabilitatea propunerii tehnice. Operatorii 
economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de organismele de certificare din alt stat vor prezenta atestatul/certificatul(conform 
prevederilor legislatiei nationale in vigoare) recunoscut de autoritatile romane la momentul semnarii contractului de achizitie publica, daca oferta este desemnata 
castigatoare.Ofertantii straini vor prezenta documentele in traducere legalizata in limba romana. vezi detaliile din rubrica anterioara Mod de îndeplinire cerinta nr. 4: 
Se va prezenta Formularul nr. 12si datele de identificare ale eventualilor subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati sevor lua în 
considerare pentru partea lor de implicare în contractulcare urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documenterelevante în acest sens. Mod de îndeplinire 
cerinta nr. 5: Ofertantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere privindlista contractelor pe care le are in derulare. Se va prezenta: Certificatul privind 
sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise în conditiile art.193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate în termen 
de valabilitate la data limita depunerii ofertelor. Nota: În cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta 
cerinta se va îndeplini de catre fiecare asociat în parte pentru partile din contract pe care acesta/acestia le realizeaza. Se va prezenta: Certificatul privind sistemul de 
management al mediului din seria ISO 14001 sau certificate echivalente/documente emise în conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate în termen de 
valabilitate la data limita a depunerii ofertelor. Nota: În cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta 
cerinta se va îndeplini de catre fiecare asociat în parte pentru partile din contract pe care acesta/acestia le realizeaza. 

III.2.4)   Contracte rezervate 

 Nu 
 

III.3)   CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 

 Nu 
 

III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor 
respective 

 Nu 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1)   TIPUL PROCEDURII 
IV.1.1)   Tipul procedurii 

 Licitatie deschisa 

IV.2)   CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV.2.1)   Criterii de atribuire 

 
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste: 
    - criteriile mentionate in continuare 
 



 Criterii Pondere Punctaj 
maxim   

1. Pretul ofertei 35 % 53.85   
Descriere: Componenta financiara 
2. P2 - Puterea garantata a panourilor fotovoltaice in anul 10 de utilizare 10 % 15.38   
Descriere: Puterea garantata a panourilor fotovoltaice in anul 10 de utilizare 
3. P3 - Puterea garantata a panourilor fotovoltaice in anul 25 de utilizare 10 % 15.38   
Descriere: Puterea garantata a panourilor fotovoltaice in anul 25 de utilizare 
4. P4 - Perioada de garantie acordata pentru panourile fotovoltaice 15 % 23.08   
Descriere: Perioada de garantie acordata pentru panourile fotovoltaice 
5. . P5 - Perioada de garantie acordata pentru invertoare 15 % 23.08   
Descriere: Perioada de garantie acordata pentru invertoare 
6. P6 - Perioada de garantieacordata pentru structurile de sustinere a echipamentelor 15 % 23.08   
Descriere: Perioada de garantie acordata pentru structurile de sustinere a echipamentelor 

 

  

Punctaj maxim componenta tehnica: 100 Pondere componenta tehnica: 65 %   
 

IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica 

 Nu 

IV.3)   INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta 

IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract 

 Nu 

IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog 
competitiv) 

 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.05.2015 10:00 
 
Documente de plata: NU 

 

IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 

 15.05.2015 16:00 

IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati 

IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare 

 Romana 
 

 Moneda in care se transmite oferta de pret: RON 

IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 

 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) 



IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor 

 Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor):  14.08.2015 18:00 

 Locul: In SEAP 

 Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1)   CONTRACTUL ESTE PERIODIC 

 Nu 

VI.2)   CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE 

 Da 

 
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin POS CCE/AP4/DMI2/Apel nr.2 /Axa prioritara 4 - ”„Cresterea eficientei energetice si a 
securitatii furnizarii în contextul combaterii schimbarilor climatice“” / Domeniul de interventie 4.2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea 
energiei verzi” –contract de finantare nerambursabila nr.50 RES/14.10.2013,cod SMIS 21496 

 Tip de finantare:  Program / Proiect 
Program / Proiect:  Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE 

VI.3)   ALTE INFORMATII 

 

Operatorii economici interesati sa depuna o oferta sunt invitati sa viziteze amplasamentul centralei in oricare din zilele de miercuri, ora 10.00, intre ziua urmatoare 
publicarii anuntului de participare si cel mai tarziu 9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelorpentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele 
pentru pregatirea ofertei. Operatorii economici vor notifica in scris autoritatea contractanta (fax: +40 0244367402 sau e-mail: primariacornu@clicknet.ro) asupra 
interesului de a participa la aceasta vizita a amplasamentului, cu cel putin 1 zi lucratoare de zilele fixate pentru vizita, comunicand datele de identificare ale firmei si 
ale reprezentantului sau. Participantii la vizitarea amplasamentului isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei. In urma participarii la vizita 
amplasamentului va fi incheiat un proces verbal intre fiecare operator economic participant si autoritatea contractanta. In cazul in care se constata ca ofertele 
clasate pe primul loc au punctaje egale, departajarea ofertelor se va face in functie de pretul ofertei. In cazul in care preturile ofertelor plasate pe primul loc sunt 
egale, se va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor. Conform art. 11, alin. (4) din HG 925/2006 modificata si completata cu HG 834/2009, 
pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau 
legal, prin care confirma indeplinirea cerintelor de calificare solicitate prin prezenta documentatie. Declaratia va fi insotita de o anexa in care se mentioneaza succint, 
dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care o astfel 
de Declaratie a fost prezentata de ofertantul declarat castifator al procedurii, Autoritatea contractanta va solicita inainte de încheierea raportului procedurii de 
atribuire, certificatele/documentele prevazute in Declaratie. La semnarea contractului ofertantul castigator va prezenta: Fisa de indentificare financiara. 

VI.4)   CAI DE ATAC 

VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac 

 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 
213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro 

 

 Organism competent pentru procedurile de mediere 

VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac 

 Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac 



 Conform art.256 indice 2 din OUG 34/2006 actualizata. 

VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 

 
PRIMARIA COMUNEI CORNU - IANCU DANIELA- secretarul com. Cornu / CHITU DANIELA- sef Birou buget local 
Adresa postala:  bvd. Eroilor, nr.750, judet Prahova , Localitatea:  CORNU , Cod postal:  107180 , Romania , Tel.  +40 
244367461 , Email: primariacornu@clicknet.ro , Fax:  +40 244367402 

 

VI.5)   DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT 

 31.03.2015 18:00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANAGER DE PROIECT 
DANIELA IANCU 
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